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Měsíc autorského čtení 
Od 3. 7. do 2. 8. bude v Klubu Atlantik pro-

bíhat literární festival Měsíc autorského čtení, 
jehož první ročník se uskutečnil v roce 2000. 

Festival se tradičně koná v červenci a zahrnu-
je dvě programové linie, jedna reprezentuje do-
mácí literaturu a druhá písemnictví jiné země 
(v předcházejících letech například Kanada, 
Francie, Bělorusko či Rakousko). Hlavní pro-
gram Měsíce autorského čtení představuje denně 
dva spisovatele, a to čestného hosta z dané země 
(letos Polsko) a domácího autora či autorku 
(v roce 2011 Čechy i Slováky). Čtení polských 
autorů začne v 19 hodin, jejich kolegové z Česka 
a Slovenska přijdou na řadu ve 21 hodin.

V průběhu let se Měsíc autorského čtení pro-
měnil z původně nadšenecké akce v pevnou 
součást letního kulturního programu v Brně 
a Ostravě a vzhledem k mimořádnému zájmu se 
organizátoři rozhodli festival rozšířit i do dal-
ších měst i mimo území České republiky 
(Slovensko, Polsko).

Mezi dvaašedesáti vystupujícími autory bu-
dou např. Petr Hruška, Ivan Martin Jirous, 
Jaroslav Rudiš, J. H. Krchovský, Balla, 
Frantiszek Nastulczyk, Viliam Klimáček, 
Ryszard Krynicki atd.
Kompletní program festivalu lze najít 
na http://www.autorskecteni.cz/.

Janáčkovy Hukvaldy
2. 7. v  18 hodin: Panova flétna a  cimbál 

v  proměnách staletí. Účinkují: Lisellote 
Rokyta (na snímku) – panova flétna, Jan Rokyta 

– cimbál, zobcová flét-
na. Kostel sv. 
Mikuláše – Rychaltice. 

3. 7. v  16 hodin: 
Pocta Leoši Janáčkovi 
– putovali hudci. 
Účinkují: Zuzana 
Lapčíková – zpěv, cim-
bál, Q Vox – mužské 
vokální kvarteto, Jan 
Fišar – recitace. 

Památník Leoše Janáčka – Hukvaldy. 
6. 7. v 18 hodin: Leoš Janáček – Glagolská 

mše. Hraje Filharmonie Zlín. Amfiteátr – 
Hukvaldy. 

16. 7. v 18 hodin: Rosa Mystica – Mariánská 
úcta ve  středověkých Čechách. Účinkuje: 
Schola Gregoriana Pragensia. Umělecký vedou-

Tip měsíce

Ivan Lendl: Na umění moc nejsem, ale Muchu mám rád…
Zlatým písmem se 31. 5. zapsal do historie Ga-

lerie výtvarného umění Ostrava. Právě tento den 
navštívil Dům umění Ivan Lendl, který si přišel 
prohlédnout výstavu o Alfonsi Muchovi. Ostrav-
ský rodák už dlouhé roky sbírá Muchovy plaká-
ty, přičemž k tomu, aby jeho unikátní sbírka byla 
kompletní, mu chybí vlastnit pouze tři plakáty. 

Mohl byste zhodnotit výstavu Alfonse Mu-
chy v GVUO?

Výstava byla fantastická! Moc se mi líbila. 
Ideální by ještě bylo, kdyby zde byla i Slovan-
ská epopej, ale ta by se sem nevešla, a ani my 
bychom se tady nevešli… (smích) Byl jsem moc 
překvapený, že vystaveny bývají i Muchovy foto-
grafie. Toho jsem si nebyl vědom. I Daniela, jed-
na z mých dcer, jež mě v Ostravě doprovází, byla 
překvapená, že několik plakátů, které tady viděla, 
máme doma. Tím se jí určitě trochu otevřely oči. 
Z úvodního slova k výstavě vyplývá, že se 

Alfons Mucha vrátil domů, aby pomohl  své 
vlasti  skrze umění. Uvažujete  také,  že byste 
se vrátil do Ostravy s tím, že byste jí pomo-
hl skrze umění? 

Abych řekl pravdu, já se v umění moc nevy-
znám, takže asi ne. Já se vyznám jen v Mucho-

vi. Velmi se mi líbí především jeho plakáty. Jinak 
pokud je to možné a nacházím se v nějakém měs-
tě, či státu, kde zrovna probíhá výstava k Alfon-
si Muchovi, tak si ji samozřejmě nenechám ujít. 
Byl jsem například na jeho výstavě v Japonsku.  
Kde máte Muchovy plakáty vystaveny? 
Máme veliký barák, takže jednotlivé kusy 

mám pro své soukromé účely vystaveny zde. 
Občas však, když se koná nějaká velká výstava, 
tak něco ze své sbírky zapůjčím. 
Co  se  vám  v  současné  době  vybaví  jako 

první, když se řekne Ostrava?
Rád vzpomínám na tenisovou exhibici v listopa-

du 2010, kde jsem hrál proti Björnu Borgovi. Sa-
mozřejmě také vzpomínám na to, kde jsem chodil 
do školy nebo kde jsem začínal s tenisem. Právě 
během loňské návštěvy Ostravy jsem do tenisové-
ho klubu TJ Baník Ostrava zavítal a setkal jsem se 
s bývalými spoluhráči, či kamarády. Bylo to fajn.
Nemáte v plánu, že byste i finančně pomo-

hl místnímu tenisovému klubu?
Potíž je v tom, že ten, kdo chce něco podob-

ného dělat, tak potřebuje vše kontrolovat, a já 
přece jenom bydlím daleko, a to se hrozně špat-
ně kontroluje. Neuvažuji tedy o tom.  (peb)

Claire Wild byla ozdobou Ostravských dnů 
v roce 2009.

Festivaly

cí: David Eben. Kostel sv. Mikuláše – 
Rychaltice. 

24. 7. v 17 hodin: Leoš Janáček – Moravská 
lidová poesie v  písních. Účinkuje: Karolína 
Bubleová-Beroková – mezzosoprán. Hrad 
Hukvaldy.

n

Shakespearovské slavnosti
Čtvrtý ročník Letních shakespearovských 

slavností v Ostravě opanuje Slezskoostravský 
hrad v době od 20. července do 10. srpna.

Slavnosti zahájí inscenace Zkrocení zlé ženy 
v režii Daniela Špinara v hlavních rolích 
s Tatianou Vilhelmovou (Kateřina) a Romanem 
Zachem (Petruchio). Programová nabídka samo-
zřejmě zahrnuje i úspěšnou inscenaci Romeo 
a Julie (v hlavních rolích Marek Holý a Tereza 
Dočkalová spolu se Stanislavem Šárským 
a Jitkou Smutnou) nebo velmi populární inscena-
ce Veselé paničky windsorské (Bolek Polívka, 
Simona Stašová, Eva Režnarová) a Jindřich IV. 
(hlavní role Ladislav Mrkvička, Norbert Lichý, 
Jan Dolanský). Z Bratislavy se ostravskému pu-
bliku představí inscenace Macbeth (v hlavní roli 
Veronika Freimanová, známá ze seriálu Vyprávěj).
Další informace na www.shakespearova.cz 

n

Folklor bez hranic 
Za finančního přispění našeho městského 

obvodu se ve dnech 15. až 19. 8. opět roztančí 
v našem městě Festival městských folklorních 
souborů s mezinárodní účastí Folklor bez hra-
nic Ostrava 2011.

Během čtrnáctého ročníku se lze kromě folk-
lorních souborů a muzik z Ostravy (Hlubina, 
Hlubinka, Holúbek, Ševčík) těšit na folklorní 
soubory Úsměv a Ischias z Opavy, Ostravička 
z Frýdku-Místku nebo Žerotín ze Strážnice.

Zahraniční taneční umění budou reprezentovat 
tyto soubory: z univerzity v Tartu (Estonsko), 
Karpaty (Bratislava, Slovensko), La Maiade 
Malemortine (Malemort sur Correze, Francie), dět-
ský folklorní soubor Halka (Lubliniec, Polsko) 
a ruské folklorní soubory Jarmanka a Turačok 
(Altajská republika) a Rodnyje napěvy (Volgograd).

Moravské Ostravě a Přívozu bude patřit 
úvodní a závěrečný den festivalu. Přehlídka za-
hraničních souborů je naplánována na 15. 8. 
od 16 hodin (Jiráskovo náměstí). Slavnostní za-
hajovací koncert začne v 19.30 hodin v sále 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
vystoupením hostitelského souboru Hlubina 
a zahraničních hostů festivalu. Naopak dne 19. 
8. se od 16 hodin chystá průvod jednotlivých 
souborů centrem města. „Věříme, že připravené 
programy oživí letní atmosféru města a měst-
ských sídlišť a zpříjemní obyvatelům Ostravy 
letní dny a podvečery,“ přeje si tajemnice festi-
valu Dana Skálová.  
Další informace: www.folklorbezhranic.cz.

Ostravské dny
Také díky finanční podpoře Moravské 

Ostravy a Přívozu se od 26. 8. do 3. 9. usku-
teční hudební festival Ostravské dny. Série 
patnácti koncertů zavítá mj. do Domu kultury 
města Ostravy, Klubu Parník, Kostelu sv. 
Václava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
Fiducie, či na Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě. Pro sedm koncertů se počítá se 
spoluprácí s Janáčkovou filharmonií Ostrava 
a komorním orchestrem Ostravská banda. 

Program festivalu zahrnuje stěžejní díla 
současných autorů, jako např. Christian 
Wolff, Alvin Lucier, Petr Kotík, Martin 
Smolka, Rebecca Sauders, Kaija Saariaho 
atd. Okruh klasiků nové hudby bude na festi-
valu reprezentovat také Morton Feldman, 
John Cage, Earl Brown, Luigi Nono aj. 
„Ostravské dny se odlišují od jiných progra-
mů např. nezávislostí na tradičním hudebním 

Koncerty
Oněgin a Tosca
14. 7. v  19 hodin: P.  I. Čajkovskij – Evžen 
Oněgin. Projekce repríz operních představení 
z MET New Yorku. Lyrický Puškinův příběh zhu-
debněný P. I. Čajkovským o něžně zasněné Taťá-
ně a velkoměstským životem znuděném Oněgino-
vi. Účinkují: E. Zaremba, R. Vargas, S. Aleksas-
hkin atd.
24. 8. v 19 hodin: G. Puccini – Tosca. Projek-
ce repríz operních představení z MET New Yor-
ku. V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hu-
dební inspirace s melodramatičností skvělých Hit-
chcockových hororů. Je to příběh tří lidí - slav-
né operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře 
a sadistického policejního ředitele, kteří jsou la-
peni v osidlech milostné touhy a politických in-
trik. Účinkují: K. Mattila, M. Álvarez, G. Gag-
nidze atd. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

životě nebo zaměřením na práci s orchest-
rem,“ uvádí umělecký ředitel festivalu Petr 
Kotík s tím, že Ostravské dny jsou organizo-
vány každé dva roky. Více informací 
na www.newmusicostrava.cz. 
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Výstavy

Přednášky

Fiducia  Divadelní experimenty od THeatr Ludem 
pomáhají i slaví úspěch

Už od roku 2005 působí na tuzemské diva-
delní scéně poněkud netradiční, ale o to více 
sympatické občanské sdružení THeatr Lu-
dem. 

Jedná se o sdružení divadelníků, výtvarní-
ků, hudebníků, studentů, kteří vytvářejí di-
vadelní projekty, taneční, loutkové a experi-
mentální inscenace, případně pořádají vzdě-
lávací a arteterapeutické dílny. „Naší náplní 
je obohacování kulturního života na Moravě 
a v Čechách. Členem se stává kdokoli, kdo 
projeví zájem a zapojí se do vzniku projektů, 
dílen, inscenací a podobně,“ říká Irena Iškie-
vová ze sdružení.  

V závěru loňského roku THeatr ludem 
úspěšně reprezentoval Ostravu a Českou re-
publiku na mezinárodním divadelním fes-
tivalu High Fest v Jerevanu v Arménii, kde 
představil nonverbální inscenaci Narozeniny. 
„Je to bizarní, humorná a především na ges-
tu, pohybu a akci založená inscenace, při 
které využíváme smyšleného jazyka. Mož-
ná i proto byly reakce diváků bezprostřední 

a spontánní. Setkali jsme se s mimořádně po-
zitivními ohlasy,“ prozrazuje Irena Iškievo-
vá s tím, že inscenace zaujala natolik, že sou-
bor obdržel pozvání na mezinárodní divadel-
ní festival do Teheránu (Irán).    

Kromě realizace divadelních představení 
(v rámci kterých se chystá humorná hříčka 
s detektivní zápletkou s názvem 7 kulí jako 
v Sarajevu), THeatr ludem připravuje terapie 
s loutkou. „Jsou to zážitkové, tvořivé, arte-
terapeutické dílny s loutkami a materiálem. 
Jsou určeny především dětem a mládeži se 
speciálními potřebami, s mentálním či fyzic-
kým handicapem, dětem ohroženým sociální 
exkluzí i všem ostatním. Rozvíjí se kreativita 
a fantazie, estetické cítění, výtvarné doved-
nosti, pohybové a jazykové schopnosti těch-
to dětí. Děti a mládež se vzdělávají formou 
tvořivé dramatické hry,“ doplňuje Irena Iški-
evová. 

V roce 2011 by se měla Terapie loutkou 
přesunout také do nové přístavby Divadla 
loutek Ostrava.  (peb) 

Koncert pěvecké školy v NDM

Zvýhodněné předplatné pro 
návštěvníky koncertů a divadla

Johana Kočnarová: Baroko 
je moje vášeň!

Eva Gebauerová-Phillips, emeritní sólistka opery 
Národního divadla moravskoslezského, představila 
na Jarním koncertu žáků 7. června pestrou hudeb-
ní všehochuť operních árií, lidových písní českých 
i cizozemských i operetních a muzikálových „hitů.“ 
Sama pak zazpívala italskou lidovou píseň o zvo-
nech a připomenula, že to byla ona, která v letech 
1960 – 1993 zůstala největší hvězdou ostravské ope-
ry s hlasem, vyznačujícím se „zářivými, klenutými 
výškami a výbornou technikou.“ (foto vlevo nahoře)

14. 7. od 12 do 16 hodin: Zdobené květi-
náče. Výtvarná dílna, zdobení různými techni-
kami (mj. dekupáž, malba, aplikace přírodnin).
20. 7. od 10 do 15 hodin: Nenudí se zvířa-
ta?. Výlet dětských čtenářů do ostravské zoo-
logické zahrady, na základě přihlášky. 
4., 11., 18. a  25. 7. od  12 do  15 hodin: 
Pondělky v  pohybu. Tančení na tanečních 
podložkách. 
4. 8. od 12 do 17 hodin: Kvíz o květinách.
11. 8. od 12 do 17 hodin: Kvíz o zvířatech.
17. 8. od  10 do  14 hodin: Pěší exkurze 
do ústředí KMO. V KMO (ul. 28. října) se bu-
dou objevovat záhady podzemí a slavit deva-
desátiny knihovny, v Komenského sadech pak 
dojde na prověřování sportovního nadání 
a zdatnosti, na základě přihlášky. 
18. 8. od 12 do 17 hodin: Kvíz o vodě. 
25. 8. od 12 do 16 hodin: Písečné malování. 
Výtvarná dílna a kouzla s pískem a kartonem.
Přívozský knihožrout. Celoroční projekt 
k podpoře čtení, kdy je vyhodnocován nejak-
tivnější čtenář (za jednotlivý měsíc jako 
Knihožroutík); v prosinci bude vyhlášen nej-
větší Přívozský knihožrout. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz  

13. 7. od 18 hodin: Posvátná architektura Egypta.
15. 8. od 18 hodin: Nemoc jako zkušenost. 
22. 8. od 18 hodin: Co musíme vědět o smrti. 
29. 8. od 18 hodin: Tajemství štěstí. 
31. 8. od 18 hodin: Andělé: mýtus, nebo sku-
tečnost?

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

Do 31. 8.: Milan Borovička – Žena. Na auto-
rových černobílých fotografiích jsou uplatňová-
ny detaily ženských zad, rukou, nohou apod. Fo-
tografie poutají pozornost výrazem i linií. 
Od 30. 6.: Jiří Šuhájek. J. Šuhájek (1943) se 
věnuje volné ateliérové tvorbě, designu, malbě 
a kresbě. Veškeré fáze práce si provádí sám, mi-
mořádnou pozornost věnuje kresebné přípravě. 
Navrhl mj. řadu nápojových souborů. 
 
Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

n

Do  29. 7.: Igor Grimmich – Rychlost svět-
la. Tvorba tohoto autora (1979) se do znač-
né míry vymyká současným uměleckým tren-
dům. I. Grimmich  se mj. věnuje tématu komu-
nikace a obecně pak systémům s ní související. 
Na svých plátnech často zobrazuje nádraží, vy-
sokonapěťové stožáry, pozemní komunikace atd. 
Od  4. 8.: David Arnal, Gonzalo Cervello, 
Daniela Luzzatto. Fotografie.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

n

Od 24. 8.: Jaroslav Valečka – obrazy.  

Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

n

Do  10. 7.: Provazník dětem. Provazníkova 
srozumitelná a z reality čerpající kresba, doplněna 
o akvarelovou výzdobu, je líbivá a dětskému čte-
náři svou srozumitelností blízká. 
Od  12. 7.: Švýcarsko, potulky turistovy 
v údolích a na horách. Cestopisný cyklus fo-
tografií rodiny Rutteů. GVUO bylo soukromým 
sběratelem nabídnuto vystavit zcela unikátní 
sbírku dobových fotografií, pocházejících pře-
vážně z 90. let 19. století, které zachycují doku-
mentární, ale i cestopisnou formou cestování v té 
době populárními oblastmi Švýcarska. Vernisáž 
začne v 17 hodin.
Do 17. 7.: Diplomky fakulty umění. Výstava 
diplomových prací studentů Fakulty umění Ost-
ravské univerzity. 
Do  14. 8.: Současná slovenská architektu-
ra 1989–2010. Ľubo Stacho se už 35 let zabývá 
fotografováním slovenské architektury, která je 
na výstavě rozdělena do tří skupin: vily a rodinné 
domy, obytné domy a veřejné stavby.

Od 23. 8.: Lukáš Jasanský a Martin Polák 
2011. Oba fotografové snímají nalezenou skuteč-
nost, s přísnou popisností zachycují okrajové de-
taily, nedůležité předměty či městské a předměst-
ské krajiny. Vernisáž začne v 17 hodin. 
Do  11. 9.: Motor & Art. Automobily a moto-
cykly se na počátku minulého století staly zcela 
jedinečným fenoménem, který v některých pří-
padech překročil hranice „pouhé“ techniky. Ex-
pozici pak doplňuje celá řada reálií, které dokres-
lují dobovou atmosféru (např. plechovky od ole-
jů, reklamní cedule, plakáty).

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz  

n

Od  15. do  31. 8.: Chorvatsko 2010. Malby 
a kresby z plenéru studentů SSUŠ a ZUŠ AVE 
ART Ostrava, s.r.o.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

n

Od 25. 7. do 28. 8.: Řecká tvář. Prodejní vý-
stava unikátních fotografií z Řecka doplněna o pro-
dejní výstavu reprodukcí archeologických nálezů.

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz

Do  8. 7.: Pavla Malinová. Výstava obrazů. 
P. Malinová je letošní finalistka Ceny kritiky 
za mladou malbu a možná zatím vůbec nejvýraz-
nější absolventka malířského ateliéru vedeného F. 
Kowolowským na ostravské Fakultě umění.
Od 14. 7. do 12. 8.: Martin Klimeš. Výstava 
obrazů. Vernisáž začne v 18 hodin. 
Od 22. 8.: Partitury. Doprovodná výstava k Os-
travským dnům nové hudby. Kurátor Jiří Valoch.
Do 30. 7.: Ivan Pinkava. Výstava fotografií. Au-
tor od roku 1988 průběžně vystavuje po celé Evro-
pě a v USA. Jeho fotografie jsou zastoupeny v čes-
kých i světových soukromých a veřejných sbír-
kách a jsou publikovány v řadě knih a katalogů.
16. a 17. 7. od 12 do 18 hodin: Filmové projek-
ce. Projekce krátkých dokumentů ČT Ostrava s té-
matem industriálního dědictví a architektury (mj. 
o Dolní oblasti Vítkovice – Zrezivělá krása a Pří-
běhy domů, dále výběr dílů z cyklů Intolerance, 
Ta naše povaha česká a Zašlapané projekty atd.).
17. 7. od 14 do 17 hodin: Martin Ficek. Body-
painting s mistrem bodypaintingu pro rok 2011. 
Pro všechny, kteří chtějí nechat své tělo rozzá-
řit barvami.

Klub Fiducia
Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

Knihovny

Digitalizace MinikinaOIS nabízí... Jako profesorka konzervatoře se pochlubila svou bý-
valou studentkou, současnou hvězdou operety NDM 
Hanou Fialovou, která exceluje v Boublilově Margueri-
tě a Gershwinově Pardon my English. (foto vlevo dole)

První potlesk za svá vystoupení zažila i talentova-
ná dvanáctiletá Diana Šeděnková, do níž vkládá paní 
profesorka Gebauerová, která vede Pěvecké studio 
při NDM, velké naděje. (foto vpravo nahoře)

Koncert, který se koná každoročně ve foyer Di-
vadla Antonína Dvořáka, byl zahájen vlasteneckou 
písní Čechy krásné, Čechy mé, a paní Gebauerová 
-Phillips, která část roku žije v Londýně (má anglic-
kého manžela), připomněla své životní přesvědčení, 
že „Češi přežili, protože drželi pohromadě, a niko-
liv, jak řekl nedávno stoletý režisér Otakar Vávra, že 
Češi přežili, protože uhnuli.“

Koncert pěvecké školy Evy Gebauerové-Phillips, 
který je vždy svátkem přátel hudby, se konal mj. pod 
záštitou místostarosty našeho městského obvodu pana 
Tomáše Kuřece s chotí. (foto vpravo dole) (va)

Balet
9. 7. v 19.30 hodin: Děti ráje. Přímý přenos ba-
letního představení Baletu Pařížské opery. Balet 
inspirovaný stejnojmenným filmem Marcela Car-
né podle scénáře básníka Jacquese Prevérta oživu-
je ducha staré Paříže 19. století. Ve filmových kuli-
sách vzpomíná mim jménem Babtiste na svůj pří-
běh ztracené lásky, ve kterém jsou skutečný a je-
vištní svět úzce provázány. Choreografie: José 
Martinez. Hudba: Marc-Olivier Dupin.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Janáčkova filharmonie Ostrava připravila 
28. 6. na závěr sezony mimořádný koncert. Za-
čátek večera patřil Mozartově předehře k ope-
ře Kouzelná flétna, následoval Bachův Violo-
vý koncert c moll v podání mladé korejské só-
listky Mihyung Cho. Poté zazněla Haydnova 
Symfonie č. 45 s podtitulem Na rozloučenou 
či Na odchodnou. Symfonie je napsána tak, že 
v poslední větě jeden hudebník za druhým pře-
stává hrát. Každý, kdo dohraje, zhasne svíčku 
u svého pultu a odejde. Nakonec v sále zní jen 
melancholický zpěv prvních a druhých hous-
lí…Krásná tečka za vydařenou sezonou.

n

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 58. 
koncertní sezonu úvodním koncertem 8. 
a 9. září 2011. Spolu s ostravským orchest-
rem a pod taktovkou šéfdirigenta JFO Theo-
dore Kuchara vystoupí také královna harfy 
Jana Boušková, jež přednese Koncert pro har-
fu a orchestr A. E. Ginastery. Další atraktivní 
program a vynikající interprety nabízí nejen 
Velký symfonický cyklus, ale i další koncertní 
řady, které svou pestrou skladbou jistě uspoko-
jí nároky posluchačů. 

„Na dramaturgii jsme pracovali společně se 
šéfdirigentem Theodore Kucharem a tentokrát 
jsme se snažili klást důraz na prezentaci přede-
vším českých umělců. Vedle již zmíněné Jany 
Bouškové přijali naše pozvání k vystoupení 
s Janáčkovou filharmonií například Jiří Vodič-
ka, Martina Bačová, Irvin Venyš, Radek Babo-
rák, Hana Kotková nebo z dirigentů Jakub Klec-
ker. Posluchači se mohou také těšit na Christi-
na Arminga, který si za dobu svého působení 
ve funkci šéfdirigenta JFO získal srdce mnoha 
Ostravanů,“ říká ředitel JFO Peter Krajniak.

Pro zájemce o abonmá Velkého symfo-
nického cyklu je připraven bonus. V sezoně 
2011/2012 budou moci využít nově naváza-

né spolupráce JFO s Národním divadlem mo-
ravskoslezským a po předložení své abonent-
ky si v předprodeji divadla zakoupit vstupen-
ku na 4 operní představení dle vlastního výbě-
ru se slevou 40%. A naopak držitelé předplat-
ného NDM si mohou se slevou 40 % zakou-
pit vstupenku na jakékoliv 4 koncerty JFO. Lá-
kavá sleva abonmá je připravená také pro stu-
denty, kteří za abonentku na kterýkoliv kon-
certní cyklu zaplatí pouze 20 % z ceny. Nárok 
na 50 % slevu pak mají osoby starší 70 let a dr-
žitelé průkazů ZTP. 

Detailní informace o  dramaturgii jed-
notlivých koncertních řad, ceně před-
platného a vstupného najdete na webo-
vých stránkách Janáčkovy filharmonie 
www.jfo.cz

Královna harfy Jana Boušková vystou-
pí v zahajovacím koncertu nové sezony 
Janáčkovy filharmonie.

Johana Kočnarová z našeho obvodu patří 
mezi nejtalentovanější zpěvačky ostravské hu-
dební scény. Sympatická tmavovláska je člen-
kou vokálního ansámblu The Czech Ensemble 
Baroque, nicméně chválu sklidila také za únoro-
vé společné vystoupení s Janáčkovou filharmo-
nií Ostrava, a to v rámci cyklu Jeunesses musi-
cale (Mladí muzikanti).
Proč inklinujete zrovna k barokní hudbě?
Baroko je moje dlouhodobá vášeň! Barok-

ní hudba rozvíjí kreativitu a po hudební strán-
ce i samotného interpreta. Navíc stará hudba 
(evropské hudební styly od středověké, přes re-
nesanční až po barokní hudbu) dostane člově-
ka blíže k textu, což mi bylo vždycky blízké, 
kromě vytváření samotných tónů může interpret 
více vyprávět. Proto jsem také pro vystoupení 
s Janáčkovou filharmonií Ostrava zvolila árie 
z tohoto období.
S The Czech Ensemble Baroque jste v červ-

nu vystupovala také na mezinárodním oper-
ním festivalu Smetanova Litomyšl. Jaké do-
jmy jste si z akce přivezla?

Samé krásné. (smích) Účinkovala jsem v hu-
debně-tanečním projektu Písně a tance lásky, je-
hož program zahrnoval díla od Igora Stravin-
ského (Les noces) a Carla Orffa (Catulli Carmi-
na). Bylo to velmi zajímavé propojení s taneční 
složkou Hradišťanu a také jsem se poprvé setka-
la s provedením děl bez klasického orchestru. 
Ten nahradil Středoevropský soubor bicích ná-
strojů Dama Dama a čtyři klavíry. 
V  současné  době  studujete  operní  zpěv 

na  Fakultě  umění  na  Ostravské  univerzitě 
v Ostravě. Je tedy zpěv pro vás nadále priori-
tou číslo jedna, nebo by vás například lákalo 
účinkování v muzikálech, či operetách, vzhle-
dem k tomu, že jste už na střední škole hrála 
a zpívala v muzikálu Pomáda? 

Určitě je teď pro mne důležité studium klasic-
kého zpěvu. Ale Pomáda a vůbec působení v di-

vadelním souboru Tajfun při Matičním gymná-
zium je pro mne krásnou vzpomínkou. Velmi 
mne to bavilo a ráda bych si to někdy zopakova-
la. Myslím, že kterýkoliv z těchto žánrů je pro 
zpěváka příjemným osvěžením. 
Neuvažovala  jste o možnosti  studia zpěvu 

v zahraničí?
Momentálně studuji u Henryky Januszewské, 

která je profesorkou na Hudební akademii v Ka-
tovicích, takže vlastně využívám program Eras-
mus naopak. (smích) Ale určitě je to výbor-
ná zkušenost, doporučovala bych ji každému. 
Já jsem například v době, když jsem zpíva-
la v Adashi, získala stipendium na Jewish Mu-
sic Institute v Londýně, kde jsem měla mož-
nost studovat jazyk jidiš a židovskou hudbu pod 
vedením skvělé interpretky jménem Shura Li-
povsky. Bylo to velmi inspirativní a velmi ráda 
na to vzpomínám.  (peb)

Do konce srpna bude v Minikině Ostrava 
(Kostelní ulice) provedena digitalizace. „Na její 
zajištění se nám podařilo získat dotaci ze Státní-
ho fondu České republiky pro podporu a rozvoj 
české kinematografie ve výši 800 tis. Kč a dal-
ších 690 tis. Kč z rozpočtu města Ostravy. Cel-
kové náklady, včetně zakoupení systému pro 3D 
promítání, předpokládáme ve výši cca 2,3 mil. 
Kč, takže zbylou část dokryjeme z rozpočtu na-
šeho obvodu,“ uvedl starosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz Jiří Havlíček.

Ačkoliv v Minikině Ostrava budou dispono-
vat digitálním projektorem, kino si nadále po-
nechá možnost promítání klasickým způsobem 
(prostřednictvím promítačky) kvůli starším fil-
mům. (red)

Léto a prázdniny bude možné 2. července 
přivítat také z vyhlídkové věže Nové radni-
ce, která bude otevřena i po setmění. A to 
výjimečně až do 23 hodin. 

Zároveň Ostravský informační servis 
(OIS) připravuje na 27. srpna akci nazva-
nou Po stopách vůně kávy. Na komento-
vané procházce budou představeny jed-
nak velkokavárny typu Café Royal, Uni-
on, Elektra atd., ale zazní také podrobnosti 
z kavárenského života, který v sobě skrýval 
i takové nešvary, jako např. hazardní hráč-
ství či prostituci. 

Prohlídky začnou vždy v 10, 11, 14 a 15 
hodin. Sraz je u informačního centra u za-
stávky Elektra.

Librex
15. 7. od 14 hodin: Setkání s interprety Colours of 
Ostrava, od 16 hodin diskuse s Jiřím X. Doležalem.
16. 7. od  12 hodin: Setkání s  interprety Co-
lours of Ostrava. Moderováno redaktory Reflexu.
16. 7. od 14 do 15 hodin: Frank Yamma. Vy-
právění písničkáře národa Pitjantjatjara o kultu-
ře Aboriginců. 
16. 7. od 15.30 do 16.30 hodin: Jan Šibík. 
Beseda se známým fotografem, držitelem mno-
ha ocenění v oblasti fotografie.  
17. 7. od 11 do 12.30 hodin: Moana and the Tri-
be. Nevšední povídání o tajemném světě Maurů.
17. 7. od 13 do 14.30 hodin: Setkání s inter-
prety Colours of Ostrava. 
19. 7. v 17 hodin: Milada Polianová. Obrazy. 
16. 8. v 17 hodin: Květoslava Koubová. Obrazy.

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz 

Netradiční inscenace Narozeniny sice nespoléhá na slova, přesto dokáže rozesmát.
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www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍgama
P Ř Í M Ě S T S K Ý  T Á B O R

Prázdninový kolotoč aneb chtěl bych být…
1. turnus 4. 7. – 8. 7. / 2. turnus 11. 7. – 15. 7.
3. turnus 22. 8. – 26. 8. / 4. turnus 29. 8. – 31. 8.
Vždy v době od 8 – 16 hod. V ceně 800 Kč (1. – 3. turnus, 4. turnus 480 Kč) 
je zahrnuto pojištění, jízdné, vstupné, pitný režim a oběd (v restauracích). 
www.ckv-ostrava.cz, e-mail: gama@ckv-ostrava.cz

KZ GAMA, Gen. Píky 13A, tel.: 596 611 760, 774 905 686
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V sobotu 
9. 7., 23. 7., 
6. 8., 20. 8.

na parkovišti 
OC FUTURUM Ostrava 

9-14 hod.

Farmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhyFarmářské trhy

www.futurumostrava.cz / www.farmarske-trhy.cz

V sobotu

partneři:

KAŽDÝCH 
14 DNÍ!

ZŘIZOVATEL: PARTNEŘI:MEDIÁLNÍ PARTNER:

Programový a kulturní zpravodaj Kam v centru je součástí zpra-
vodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: v.vavrda@seznam.cz

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-
mační servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.
eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra 
Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.
cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.
galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.
com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.
akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.
fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, Hornické muzeum 

Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravsko slezské – 
www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filhar-
monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo–ostra-
va.cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – 
www.cerna–louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města 
Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdělávání – www.
ckv–ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie 
Magna – www.magna.zde.cz

 


